آب و منابعطبیعی
اخبار آب

ورود کمیسیون عمران به پروژه انتقال
آب از دریای عمان به خراسانجنوبی

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای خراس��انجنوبی گفت :حیات و ممات
استان خراسانجنوبی وابسته به پروژه انتقال آب از دریای عمان است.
به گزارش «سبزينه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،این روزها کمتر
کسی هست که با واژههای خشکسالیهای ۲۰ساله ،فرونشست دشتها
و افت س��طح س��فرههای آب زیرزمینی ،کاهش ذخیره آب پشت سدها،
مهاجرت و بیآبی بیگانه باشد .در اين بين سریال پرتکرار و قدیمی کمبود
آب در اس��تان خراس��انجنوبی حکایت امروز و دیروز نیس��ت؛ واقعیتی
چندینساله حاکم بر این استان کویری است؛ بهطوريكه هنوز مردمانش
در برخی از نقاط اس��تان ساعتها و ش��اید روزها به انتظار رسیدن تانکر
آبرسانی مينشینند .در دولتهای قبل نسخه انتقال آب از دریای عمان
برای سه استان خراسانجنوبی ،خراسانرضوی و سیستان و بلوچستان
پیچیده ش��د و از آن س��الها تاکنون ،بارها وزرای مربوطه نیرو حرف از
انتقال آب از دریای عمان را مطرح کردند ،اما هنوز این وعدهها و مصوبات
عملیاتی نشده است .رئیس مجمع نمایندگان خراسانجنوبی در این باره
گفت :هفته گذش��ته در کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی پروژه
انتقال آب از دریای عمان به اس��تانهای شرق کشور با حضور استانداران
بررس��ی شد که در این جلسه استاندار خراسانجنوبی هم حضور داشت.
حسين خسروي بیان کرد :در این جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی ،سازکارهای انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی
را مورد نقد و بررسی قرار دادند و بر شتاببخشی روند اجرای کار توسط
پیمانکار تأکید كردند .مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای خراسانجنوبی
نيز گفت :در گذش��ته پروژه انتقال آب از دریای عمان تحرک زیاد و قابل
لمسی نداشت؛ درحالیکه خراسانجنوبی به این پروژه نیاز حیاتی دارد و
به عبارتی حیات و ممات استان به این آب وابسته است و خشکسالیها
توان دشتهای منطقه را گرفته .احمد قندهاری عنوان کرد :وزارت نیرو،
رئیسجمهور ،استانداران شرق کشور و همه دستاندرکاران در امور آب
ایران بر پروژه انتقال آب از دریای عمان تأکید دارند.

روند طوالنی پروژه جمعآوری
روانابهایسطحیرشت

آبگرفتگی برخی از محلههاي ش��هر رش��ت ،دغدغه بزرگی بود که در
سالیان نهچندان دور موجب آزار و ضرر و زیان مالی فراوان شهروندان آن
میش��د .آن روزها با کمترین بارندگیاي ،مردم رشت شاهد آبگرفتگی
محلههاي��ي همچ��ون معلولین ،جماران و فخب بودند و این مش��کل به
اندازهای وخیم بود که شهروندان در برخی از نقاط شهر مجبور به استفاده
از امکانات خاصی برای تردد بودند.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از فارس ،با روی کار آمدن ش��ورای چهارم
رشت ،عزمی راس��خ بهمنظور رفع مشکل آبگرفتگی در این شهر جزم
ش��د و با آغاز عملیات پروژه جمعآوری روانابهای سطحی رشت توسط
ش��هرداری این شهر در س��ال ،۹۳کورسوی امیدی بهمنظور رفع مشکل
آبگرفتگی محلههاي رشت در بین شهروندان قوت گرفت.
پس از برآورد هزینههای اجرای پروژه جمعآوری روانابهای سطحی در
شهر رشت ،زمزمههایی مبنی بر اینکه هزینههای اجرای این پروژه بسیار
هنگفت است ،به گوش میرسید ،اما با ورود استانداری گیالن در آن سال
ب��ا هدف تأمین لولههای مورد نیاز اجرای پ��روژه جمعآوری روانابهای
سطحی رشت ،آرامش خاطری از این بابت حاکم شد.
ادامهروندپروژهجمعآوریروانابهایرشتبهشورایپنجمرسید
با توجه به بررس��یهای انجامشده توسط کارشناسان۳۳ ،نقطه از سطح
رشت بهمنظور اجرای پروژه جمعآوری روانابهای سطحی در این شهر
مورد توجه قرار گرفت و با این ش��رایط ،عمر ش��ورای چهارم کفاف اتمام
این پروژه را نداد و درنهایت ادامه روند آن به شورای پنجم رشت رسید.
پس از شروع فعالیت شورای پنجم رشت ،اعضای شورا وعدههای فراوانی
مبنیبر تسریع در روند اجرای پروژه جمعآوری روانابهای سطحی رشت
مطرح کردند ،اما درحال حاضر و در شرایطی که کمتر از هشتماه به اتمام
فعالیت شورای پنجم رشت زمان باقیمانده است ،هنوز این پروژه به اتمام
نرس��یده و شهروندان از کندهکاریهای انجامشده در راستای اجرای این
پروژه در برخی از محلههاي شهر رشت که موجب بروز ترافیک و سختی
در تردد شده ،بسیار گالیهمند هستند.
اتمام بخش اعظم پروژه جمعآوری روانابهای رشت
تا پایان سالجاری
عضو شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به اینکه ۳۳نقطه از شهر رشت
بهمنظ��ور اجرای پروژه جمعآوری روانابهای س��طحی رش��ت مصوب
ش��د ،اظهار کرد :از مجموع ۳۳نقطه موردنظر در راس��تای اجرای پروژه
جمعآوری روانابهای سطحی رشت ،هفتنقطه دیگر باقیمانده است.
اس��ماعیل حاجیپور ب��ا بیان اینکه بخش اعظم��ی از پروژه جمعآوری
روانابه��ای س��طحی رش��ت تا پای��ان س��الجاری به اتمام میرس��د،
اف��زود :درحال حاضر پروژه جمعآوری روانابهای س��طحی در دونقطه
ش��هر ازجمله روبهروی بیمارس��تان پارس و محله استادس��رای رش��ت
در دست اجراست.
وی به موانع پیش روی اجرای پروژه جمعآوری روانابهای س��طحی در
رشت اش��اره کرد و گفت :هزینههای سنگین اجرای این پروژه و شرایط
اقلیمی ازجمله موانع پیش رو و دالیل طوالنی ش��دن روند اجرای پروژه
جمعآوری روانابهای سطحی در رشت است.
در شرایطی هفتنقطه تعیینشده از پروژه جمعآوری روانابهای سطحی
در شهر رشت همچنان اجرایی نشده و یا به اتمام نرسیده است که حدود
هفتس��ال از آغاز اجرای آن میگذرد و کندهکاریهای ناش��ی از آن در
برخی از محلههاي رش��ت ،موجب بروز مش��کالتی ازجمل��ه ترافیک و
نارضایتی شهروندان شده است.
بهروزرسانی پروژه جمعآوری روانابهای سطحی رشت
در شرایطی که همچنان در هفتنقطه مشخصشده از مجموع ۳۳نقطه،
پروژه جمعآوری روانابهای س��طحی رش��ت اجرایی نش��ده است ،طی
بارانهای اخیر ش��اهد آبگرفتگی در برخی از محلههايی بودیم که این
پروژه طی سالهای قبل در آنها اجرایی شده بود.
عدمنظارتصحیحبردریچهها،علتآبگرفتگیهایاخیررشت
عضو ش��ورای اس�لامی شهر رشت نيز با اش��اره به اینکه طی چند سال
اخیر بودجه قابلمالحظهای بهمنظور اجرای پروژه جمعآوری روانابهای
سطحی هزینه شده اس��ت ،اظهار کرد :میزان بارشهای باران طی چند
روز اخیر بسیار زیاد بوده و با توجه به طراحی انجامشده در برخی از نقاط
مرب��وط به اجرای پروژه جمعآوری روانابهای س��طحی ،آبگرفتگیها
نبای��د در ش��هر رقم میخورد و ب��ا این ش��رایط و آبگرفتگیهای اخیر
معتقدم شهرداری رشت باید در اين خصوص نیز ورود کند.
رضا رس��ولی با بیان اینکه آبگرفتگیهای اخیر میتواند بهواسطه عدم
نظارت صحیح بر دریچهها باشد ،افزود :معتقدم این پروژه نیز عمر فعالیت
مشخصی دارد و باید برای سالهای آتی نسبت به بهروزرسانی این پروژه
اقدام شود.
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ماجرای مالکیت کوه دماوند و جنگل آقمشهد دوباره باال گرفت

پرونـدههای دماوند و آقمشهـدهمچنان روی میز

سبزینه

نرگس آذرپیوند

جنگلخ��واری و کوهخ��واری ب��ا نام «وق��ف» ،این
آنچی��زی اس��ت که از ماج��رای وق��ف یکیازدهم
ک��وه دماوند و وقف جنگلهای هیرکانی آقمش��هد
مازندران میتوان برداشت کرد .ماجرایی که به گفته
معاون حقوقی س��ازمان جنگله��ا و معاون حقوقی
س��ازمان اوقاف و امور خیریه کشور اختالفات بر سر
آن همچنان باقی اس��ت و تنها دستگاه قضایی است
که میتواند با صدور رأی نهایی مبنیبر وقفبودن یا
نبودن جنگل آقمش��هد و کوه دماوند این اختالف را
برطرف کند .در ماههای گذشته اعالم وقفیبودن کوه
دماون��د و پنجهزار و  600هکت��ار از جنگل هیرکانی
آقمش��هد س��اری به دو ابرپرونده م��ورد اختالف دو
سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور که متولی صیانت از انفال و منابع
طبیعی ایران است ،تبدیل شد .اکنون معاون حقوقی
س��ازمان جنگلها و معاون حقوقی س��ازمان اوقاف
و امور خیریه کش��ور پس از ماهها س��کوت رویخط
خب��ر رادیو آمدن��د و اعالم کردند که تنها دس��تگاه
قضایی است که میتواند با صدور رأی نهایی مبنیبر
وقفبودن یا نبودن جنگل آقمشهد و کوه دماوند این
اختالف را برطرف کند.
اقدام تازه قضایی
س��ازمان جنگلها ،مرات��ع و آبخیزداری براس��اس
قانون ملیش��دن جنگلها و مراتع که س��ال۱۳۴۱
ب��ه تصویب رس��یده ،بخ��ش وس��یعی از کل پالک
آقمش��هد ساری را اراضی جنگلی و مرتع ملی اعالم
کرده ،اما در س��ال ۱۳۷۷سازمان اوقاف به تشخیص
منابع طبیعی اعت��راض و اعالم کرد این اراضی ملی
نیس��ت .همان س��ال پرونده قضایی تش��کیل شد و
دستگاه قضا ش��کایت سازمان اوقاف را وارد ندانست
و به ملیبودن جنگل آقمشهد رأی داد .متولی وقف
آقمش��هد بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر شکایتبرد
و اینبار نیز کارش��ناس قضایی اعالم کرد این عرصه
ملی اس��ت و اعتراض دوم نیز وارد نش��د؛ اما متولی
موقوفه آقمشهد ساری بار دیگر به رأی دادگاه بدوی
اعتراض کرد و باز هم کارش��ناس قضایی اعالم کرد
این منطقه در دهه ۴۰جنگل بکر بوده و بنابراین جزو
عرصههای ملی کشور است .متولی موقوفه آقمشهد
بار دیگر فرجامخواس��ت و اینبار دادگاه تجدیدنظر
بدون تشکیل جلسه رسمی و بدون آنکه از سازمان
جنگله��ا و مناب��ع طبیعی مازن��دران توضیحی در
اینب��اره بخواهد ،اع�لام کرد که جنگل آقمش��هد
ساری وقف است.
س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری حاال موضوع
را بار دیگ��ر به رئیس قوه قضائیه ارجاع داده اس��ت

چه راهکارهایی
برای احیای
دریاچه ارومیه
به کار گرفته
شده است؟

پرونده آقمشهد مختومه است؟
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ،اما گزارشهای
منتش��ر شده از دس��تکاری در وقفنامه سال ۱۲۱۸آقمشهد و نبود نام واقف در
کتیبه دوره تیموری امامزاده حارث(ع) آقمش��هد را رد میکند و به همش��هری
آنالین میگوید :طرح این موارد ،اختالفات س��ازمان جنگلها و س��ازمان اوقاف
هلل حس��نینیا معتقد است پرونده وقف دماوند و آقمشهد
را بیشتر میکند .امرا 
نهتنها پروندههای منابع طبیعی نیستند ،بلکه حتی موضوع آقمشهد یکچهارم
پرونده صدرا در شیراز هم نمیشود.
او میگوید :جنگل آقمش��هد وقف عام اس��ت و میرزاعبداهلل ساروی نیز متولی
موقوفه است .از نگاه سازمان اوقاف نیز آقمشهد ،نه جنگل آقمشهد که موقوفه
آقمش��هد بهعنوان روستای آقمشهد است که احیاء شده و مردم در آن زندگی
میکنند و دارای دامسرا و گورستان است .معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی سازمان
اوقاف و امور خیریه کش��ور میگوید :از نظر ما مراحل قضایی پرونده آقمش��هد
انجام ش��ده و این پرونده مختومه اس��ت؛ چون مراجع ب��دوی و تجدیدنظر هم
درباره آن یکبار رأی دادهاند و حکم ش��رعی آن صادر ش��ده اس��ت .حسنینیا
درباره اقدام جدید س��ازمان جنگلها درخصوص درخواست اعمال ماده ۴۷۷در
پرونده آقمشهد و تالش برای بازگرداندن این عرصه به منابع طبیعی تأکید کرده
تا حجتاالس�لام ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه
کش��ور ،با اعمال م��اده ۴۷۷موافقت کن��د و امکان
بررس��ی دوباره ای��ن پرونده در دیوان عالی کش��ور
فراهم ش��ود .رضا افالطونی ،معاون حقوقی سازمان
جنگلها ،در این رابطه به برنامه روی خط خبر رادیو
سالمت اعالم کرد :س��ازمان جنگلها از زمان طرح
ش برنامه
کارگ��روه ملی نجات دریاچه ارومیه ،ش�� 
کلی برای احیای دریاچه ارومیه تدوین کرده است
كه پ��س از تصویب به کلیه دس��تگاههای اجرایی
ابالغ ش��د .به گزارش «س��بزينه» به نقل از باشگاه
خبرن��گاران ج��وان ،کنترل و کاه��ش مصرف آب
در بخ��ش کش��اورزی در زمینههايي چون کاهش
۴۱درص��دی حقابه آبهای س��طحی و زیرزمینی
و تهی��ه و اج��رای برنامههای افزایش به��رهوری از
۶۱درصد آب باقیمانده در بخش کشاورزی توسط
وزارت جهاد کش��اورزی ،جزو اولین برنامهها برای
احیای دریاچه ارومیه بوده است.
کنترل و کاهش برداش��ت از منابع آب س��طحی و
زیرزمین��ی حوضه آبري��ز ،جلوگیری از برداش��ت

و میگوی��د :س��ازمان اوقاف و امور خیریه هر رأیی که دس��تگاه قضایی در مورد
آقمش��هد صادر کند را میپذیرد؛ اما تکلیف ش��رعی و قانونی خود را در دفاع از
این موقوفه انجام خواهد داد .او در پاسخ به این سؤال که اگر دستگاه قضایی رأی
به ابطال وقف جنگل آقمش��هد بدهد ،سازمان اوقاف به این رأی تمکین خواهد
کرد ،گفت :هر رأیی را که محاکم قضایی بدهند ،میپذیریم اما تا جاییکه جای
اعتراض داشته باشد ،حتی در دیدار حضوری با رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان
عالی کشور ،مدارک و مستندات خود را تحویل خواهیم داد .اما در نهایت قاضی
است که رأی خواهد داد و ممکن است حتی قاضی بخشی از حریمی را که اکنون
مورد اختالف س��ازمان اوقاف و س��ازمان جنگلهاست ،جزو منابع طبیعی اعالم
کند .معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی س��ازمان اوقاف و امور خیریه کش��ور تأکید
میکند :درخصوص پرونده دماوند و آقمشهد سازمان اوقاف هیچ راهحل دیگری
غیر از راهحل قضایی را نمیپذیرد .حس��نینیا همچنین به اقدام س��ازمان ثبت
اسناد و امالک کشور در صدور سند تکبرگ برای دو پالک از پنج پالک موقوفی
کوه دماوند به نفع منابع طبیعی کشور اعتراض کرد و گفت :سازمان ثبت اسناد و
امالک تخلف کرده که بدون رأی دادگاه ،سندهای سازمان اوقاف در کوه دماوند
را اصالح کرده است .ما از این سازمان هم شکایت میکنیم.

موضوع وقف پنجهزار و 600هکتار جنگل آقمشهد
با س��ازمان اوقاف یک کارگروه مشترک برگزار کرد
و امی��دوار بود در ای��ن کارگروه موضوع آقمش��هد
بهنفع مردم تمام ش��ود و این عرصه به منابع طبیعی
کشور برگردد .همچنین با توجه به پیشینه موضوع،
درخواست اعمال ماده ۴۷۷به رئیس قوه قضائیه ارائه
غیرمجاز از آبهای س��طحی ،ساماندهی چاههای
حوض��ه آبریز دریاچ��ه ارومیه و نص��ب کنتورهای
هوش��مند و حجمی جه��ت کنترل برداش��ت در
راستای افزایش میزان جریان ورودی از رودخانهها
به دریاچ��ه ،دومين برنامه ب��راي کنترل و کاهش
برداش��ت از مناب��ع آبهاي س��طحی و زیرزمینی
حوضه بوده است .اقدامات حفاظتی و کاهش اثرات،
سومین راهکار برای احیای دریاچه ارومیه بوده است
که در آن کانونهای تولید ریزگرد شناس��ایی شد
و تهیه برنامه افزایش اش��تغال و معیشت جایگزین
توس��ط دستگاههای ذیربط نیز در دستور کار قرار
گرف��ت اقدام��ات مطالعاتی و نرمافزاری ،تس��هیل
و افزای��ش حج��م آب ورودی به دریاچ��ه از طریق

ش��د و وی هم این درخواست را برای پنج کارشناس
مختلف در دستگاه قضایی ارسال کرد و بررسیهای
کارشناسی نیز صورت گرفته است .البته هنوز گزارش
موافقت رئیس ق��وه قضائیه با اعمال ماده ۴۷۷اعالم
نشده اس��ت .به گفته افالطونی ،در نشست مشترک
رؤسای س��ازمان جنگلها و سازمان اوقاف با معاون
اقدامات فیزیکی و تأمین آب برای دریاچه از منابع
جدید از سایر برنامههای برای احیای دریاچه ارومیه
بوده اس��ت .همچنین طبق مصوب��ه کارگروه ملی
نجات دریاچه ارومیه ،مس��ئولیت اجرای طرحهای
مصوب برعهده دس��تگاههای اجرایی بوده و س��تاد
احی��ای دریاچه ارومیه مس��ئول نظ��ارت و پایش
اجرای طرحه��ا و ارائه راهکاره��ای ضروري جهت
احیای دریاچه ارومیه است.
ب��ا توجه به ش��رایط عمومی و وضعی��ت منابع آب
حوض��ه آبری��ز دریاچ��ه ارومیه و مص��رف بیش از
۷۱درص��د از منابع آب تجدیدپذی��ر ،ضرورت دارد
هرگون��ه افزای��ش برداش��ت از منابع آب��ی حوضه
محدود و ممنوع شود؛ به عبارت ديگر درحال حاضر

اول رئیسجمهوری نیز قرار شد سازمان اوقاف و امور
خیریه کشور در برگرداندن دماوند و جنگل آقمشهد
ب��ه مردم همکاری کند تا این دو عرصه ملی ش��وند.
معاون حقوقی س��ازمان جنگلها میگوید :در بحث
آقمشهد س��ازمان اوقاف معتقد است ،چون موقوفه
آقمش��هد متولی دارد ،بنابراین س��ازمان جنگلها
چندان حق ورود به ای��ن موضوع را ندارد؛ اگرچه ما
معتقدیم همراهی سازمان اوقاف میتواند کمک کند
که این مش��کل حل شود .در بحث دماوند هم قضیه
مقداری متفاوت است و موضوع به کارگروه مشترک
ارجاع شده و بازدید میدانی از دماوند هم انجام شده
است .او میگوید :اکنون آنچه در این دو پرونده وجود
دارد ،موضوع احیاء اس��ت؛ چون قانونگذار گفته آن
قس��مت از اراضی که اختالف بین سازمان جنگلها
و اوقاف اس��ت ،اگر س��ابقه احیای قبل از سال ۵۷را
داش��ته باشد ،متعلق به اوقاف میش��ود و اگر احیاء
نشده باشد ،به سازمان جنگلها تعلق دارد و بهعنوان
اراضی ملی شناخته میشود .به گفته معاون حقوقی
س��ازمان جنگله��ا ،برابر آییننامه هیئ��ت وزیران،
صالحیت تش��خیص احیاء با سازمان جنگلهاست
که این س��ازمان امیدوار است با س��ازمان اوقاف در
اینخصوص به نتیجه برس��د تا دیگر مشکل قضایی
در ای��ن دو پرونده پیش نیاید .این مس��ئول معتقد
اس��ت احیاء از دیدگاه سازمان جنگلها تعریف خود
را دارد .بهرهبرداری از چوب جنگل قطعاً احیاء تلقی
نمیشود و آنچه مدنظر است ،تغییر کاربری از حالت
مرتع و جنگل به کشاورزی ،دامداری و ساختوساز
اس��ت .دوس��تان اوقاف اما نگاهش��ان این است که
چرای احشام در جنگل هم احیاء محسوب میشود؛
درصورتیکه اینگونه نیس��ت و بح��ث خروج دام از
جن��گل و مراتع بهمنظور صیانت از پوش��ش گیاهی
انجام میشود.
اوقاف تقابلی با جنگل ندارد
همچنین رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه
اوقاف و منابع طبیعی مطالب��ی را که واقعیت ندارد،
مطرح نکنند ،گفت :اوقاف تقابلی با جنگل ندارد.
حجتاالس�لام س��یداحمد مرتضویمق��دم به مهر
میگوی��د :آن چی��زی که در پروندهها و مس��تندات
دو س��ازمان وجود دارد ،مورد بررس��ی قرار میگیرد
و طب��ق قانون نظ��رات هر دو طرف را میش��نویم و
تصمیمگیری خواهد ش��د .وی میافزاید :در جامعه
این طور مطرح نشود که مث ً
ال اوقاف دارد جنگلها را
تخریب میکند ،نه اینطور نیست .آن چیزی که وقف
باش��د میگوییم وقف است و باید به وقف عمل شود؛
اگر جایی وقف نباشد میگوییم وقف نیست و در این
زمینه طرفداری هم نمیکنیم و هرچه که به واقعیت
برسیم ،اعالم خواهیم کرد.

حوضه آبريز ب��ا ۳۱درصد اضافهبرداش��ت از منابع
آب تجدیدپذیر خود مواجه اس��ت که نهتنها امکان
توس��عه جدید به منظور برداش��ت بیشتر از منابع
آب��ی حوضه را دچار چالش ج��دی كرده ،بلکه باید
اقدامات و فعالیتهای ضروری در راس��تای کاهش
مصرف و برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در سطح
حوضه صورت پذیرد .با توجه به نقش مهم منابع آب
س��طحی در تأمین آب مورد نیاز دریاچه ،نیاز است
نظارت الزم بر برداش��ت از این منابع و جلوگیری از
برداشتهاي غیرمجاز از آنها صورت گیرد .به طور
معمول براساس بررسیهای میدانی صورتگرفته،
از پمپهای ثابت و متحرک جهت برداشت غیرمجاز
از منابع آب سطحی استفاده میشود.

جنگل و مرتع
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد مطرح کرد

مراجعه متقاضیان زراعت چوب به منابع طبیعی مهاباد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت :متقاضیان و
عالقهمندان به زراعت چوب برای دریافت نهال رایگان میتوانند
به این اداره مراجعه کنند.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از ايرن��ا ،مجید پاتو اظهار كرد :در
س��الهای قبل ،نهال درخواس��تی زراعت چوب در زمان کاشت
توس��ط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار این اداره
قرار میگرفت ،اما امس��ال س��همیه نهال براس��اس درخواست
متقاضیان صورت میگیرد.
وی اضاف��ه کرد :متقاضی��ان باید ابتدا درخواس��ت خود را برای
زراع��ت چوب ب��ه این اداره تحویل دهند تا کارشناس��ان ،مکان
کاش��ت و تعداد نهالهای م��ورد نیاز را بررس��ی و موضوع را به
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی اعالم کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد ادامه داد :هماکنون
زراعت چوب در این شهرستان بیشتر به صورت حاشیهکاری در
باغها و زمینهای زراعی انجام شده و در مجموع  ۲۰تا ۳۰هکتار
به این امر اختصاص یافته است.
وی اف��زود :در قال��ب ط��رح زراعت چ��وب گونهه��ای صنوبر و
اوکالیپتوس که س��ازگاری خوب��ی با ش��رایط آب و هوایی این
منطقه دارند و در صورت رعایت فاصله اس��تاندارد در زمان کمتر
از پنجس��ال به بهرهبرداری میرس��ند ،در بین متقاضیان دارای
شرایط به صورت رایگان توزیع میشود.
پاتو عن��وان كرد :در این طرح فاصله ه��ر اصله نهال باید یک تا
1/5متر باشد و برای هر هکتار در حدود ۴۰۰اصله نهال در اختیار
کشاورزان و عالقهمندان به زراعت چوب قرار میگیرد.

رفع تصرف
اراضی ملی
و تخریب کورههای
زغال در آستارا

رئی��س اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد اضافه کرد :بنابر
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،سازمان جنگلها،
مرات��ع و آبخیزداری در اجرای ط��رح زراعت چوب تعهد دارد با
بهرهگیری از ت��وان بخش خصوصی تا پایان ای��ن برنامه حدود
۷۵ه��زار هکتار از اراضی جنگلی و جلگهای کش��ور را با کش��ت
گونههای صنوبر و اوکالیپتوس نهالکاری کند.
در مهاباد بی��ش از ۱۹۷هزار هکتار مرتع وجود دارد که ۵۰هزار
هکتار آن مراتع درجه یک با پوش��ش مناس��ب۷۰ ،هزار هکتار
مراتع درجه دو با پوش��ش متوس��ط و بقیه مراتع درجه س��ه با
پوش��ش ضعیف است .در این شهرستان بیش از يكهزار هکتار
جن��گل در منطق��ه کاوالن و ک��وران۱۰۰ ،هکت��ار جنگلهای
مصنوع��ی و ۸۸هکتار ذخیرهگاه جنگلی وج��ود دارد .مهاباد در
جنوب آذربایجانغربی واقع شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آس��تارا از آزادسازی
دوهزار و ۵۱۰مترمرب��ع اراضی ملی و تخریب دوکوره تولید
زغال در جنگلهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از ايرنا ،نس��رین غزنوی گفت:
یک فرد متخلف در روستای باش محله ویرمونی ،اراضی ملی
را تصرف کرده بود كه با پیگیری حقوقی ،درخصوص آزادی
زمین و دستگیری و معرفی وي به دادگاه اقدام شد.
وی اف��زود :دودهنه ک��وره غیرمجاز زغال نی��ز در ارتفاعات
جنگلی روستای چلوند بخش لوندویل مشاهده و تخریب شد.
در این راستا یک نفر دستگیر و به مقام قضایی معرفی شد.
رئی��س اداره مناب��ع طبیعی و آبخیزداری آس��تارا ادامه داد:

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:

مراتع استان چهارمحال و بختیاری ۲۰درصد مرغوبتر شد
رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال
و بختیاری گفت :در سهسال گذشته درپی صیانت و احیای جدی
و توجه بهرهبرداران ،پوش��ش مراتع این استان ۲۰درصد غنیتر و
مطلوبتر از گذشته شده است.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از ايرنا ،فرامرز مردانی وسعت مراتع
اس��تان را یکمیلیون و ۹۳هزار هکتار اعالم و اظهار كرد :به دلیل
وجود خشکسالیهای اخیر ،تنها ۲۵درصد از مراتع استان غنی و
۳۵درصد نیز دارای پوشش گیاهی متوسط و مابقی نیز فقیر است
که با تخصیص هشتمیلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه
ملی از سال ۹۷تاکنون ،توجه خاصی به عرصههای طبیعی بهویژه
مراتع شده که این امر موجب افزایش کیفیت و کمیت مراتع استان
ش��ده است .وی از وابستگی بیش از ۱۰درصد از معیشت مردم به
مرات��ع خب��ر داد و بيان كرد :افزایش عملی��ات حفاظت به صورت
کارشناسی ،کپهکاری ،بذرپاشی ،کنترل ،نظارت بر چرای بیرویه
دام و تروی��ج صیانت از عرصههاي طبیعی بین س��اکنان محلی و
بهرهبرداران در غنیکردن مراتع استان از سهسال گذشته تاکنون
تأثیر مستقیم داشته است.
رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال
و بختیاری خاطرنشان كرد :افزایش و پراکندگی بارشها در فصل
بهار در دوسال گذشته نیز در افزایش و غنیشدن مراتع استان در
زمان یادشده مؤثر بوده است.
به گفته مردانی ،هماکنون میزان برداشت علوفه در هر هکتار مرتع
این اس��تان۱۲۰ ،کیلوگرم است که پیشبینی میشود با توجه به
حمایتهای دولت در احیای این عرصههای طبیعی در سال آینده

جن��گل در تولید اکس��یژن نقش مهم��ی دارد و متخلفان با
س��اخت کورههای زغال در نواحی جنگل��ی ،عالوهبر از بین
بردن درختان ،به محیطزیست لطمه میزنند.
غزنوي خاطرنشان كرد :وس��عت اراضی ملی آستارا ۴۰هزار
هکتار اس��ت و جنگلهای این شهرس��تان جزو جنگلهای
هیرکانی استان گیالن هستند .حفاظت از انفال و منابع ملی
در قانون اساسی وظیفه عمومی تعریف شده و همگان باید در
صیانت از طبیعت کوشا باشند.
شهرس��تان م��رزی بندر آس��تارا ب��ا ۹۱هزار نف��ر جمعیت
در منتهیالی��ه غ��رب اس��تان گی�لان و همس��ایگی
جمهوریآذربایجان واقع شده است.

در هر هکتار بیش از ۱۵۰کیلوگرم علوفه برداشت شود .وی با اشاره
ب��ه اجرای مدیریت چرای دام در ۳۰۰هزار هکتار از مراتع اس��تان
در سال زراعی جاری در مرحله نخست ،تأکید کرد :تشدید اعمال
قانون بهرهبرداران متخلف چرای بیرویه در دس��تور کار سالهای
آینده قرار دارد.
مردان��ی عامل ۹۵درصد از تخریبهای صورت گرفته در پوش��ش
گیاهی استان در سالهای گذشته را انسانی و پدیده خشکسالی
اعالم کرد و گفت :وابستگی مردم به مراتع ،چرای بیش از حد دام،
توسعه فعالیتهای عمرانی و آتشسوزیها از عمده عوامل تخریب
مراتع گزارش شده است.
از مجموع یکمیلیون و ۶۴۰هزار هکتار مساحت استان چهارمحال
و بختیاری ،حدود ۳۳۵هزار هکتار را جنگل و یکمیلیون و ۹۳هزار
هکتار را مرتع تشکیل میدهد.

